
 

 

 الباب األّول

 مقدمة

 البحث   خلفية  : الفصل األول

ُ"Struere "     الالتينيةمأخوذٌةُمنُالكلمةُ( Structuralism :اللغةُاإلجنليزية) البنيويةُ 

صرُالعن بنيُعالقاتُوهي يةعناصُرُآبليات البحثُللبنيوينيُبنيةٌُ موضوع. شكلُالبنيانمبعىنُ

أوُوحدُمعنوّيُ عمٌلُمشولُّ أبهنا البنيويةُ  A. Teeuwأ.ُتيؤوُ صّيغُ.هصرُمعُجمملوعنمعُغريهُ

ُت ص ُاوجوانبُال. منُعملُأدبُُّمصّورة بنيةجانبُمنُُتنظرُإىلالبنيويةُإّّناُ. دائرّيُترابطيُّ

 يفُالتحليل.ُُامرجعلتكونُلعملُأدبُاخلارجيةُ

بنيُُةُالعالقاتكآفُُُّعلىُالراكزةاألدبيةُُإىلُالنصوصٌُةُمدخليةالبنيويةُنظري النظريةُ 

ُالنصوصُ ُ)املختلفة ُتد. (136-1986:135هارتوكو، . اخارجيُخالاترفضُالدراساتُالبنيوية

ىفُُتنت ُبنيُمجيعُعناصرُاألعمالُاألدبيةُاليتُليقّدمهاالعالقةُُو يمّزقلُلتحليلُالبنيويُهدفٌُل

 العالقة لبنيويُّا يصفُاملدخلُ  .عملُأدبُّمجاليةُلثبتُهوُيوّدُأنُيُ .ُماُشامالُنفسُالوقتُمعىًنُ

تيؤو،ُ) امالشُىفُنفسُالوقتُمعىًنُتنت ُ بنيويّة كلُعنصرُمنُعناصرُاألدبُوحدةًُلوظيفةُوال



 

 

األدبُُلممدخلُىفُعهوُ البنيويُّ نستنت ُإىلُأّنُاملدخلُ أنُنُاميكنُ،(.ُلذلك 135 : 1987

ُوُالعرتابطُبنيأ التناسب وتبحثُعنمنُالداخل،ُُُأدبّياالوهيُتبىنُعم بنيويّة اعناصُرُحيلل

 . املعنوية الدائرةجلُقحقي ُألالعناصرُ

عناصرُخمتلفةُبناءُترابطّيا.ُمنُانحي ة،ُعندُالبنيوّيني،ُأّنُالعمل ُاألدّبُهوُمشولةُتبنيهُا

تكونُعناصرهُيتُنةُوُاألجزاءُالُّمنُكّلُمكوُُّوصورةٌُُوُتوكيدٌُُالعملُاألدّبُهيُتركيبٌُُقيلُإّنُبنيةُ 

مجيلة دائرُة علىُاُعملالّتحليلُالبنيوّيُلل. يكّونُمجيعهُا يقوُم خياّلُ، والبحثُلاألدّبُهنُا تحقي ُ،

،ُحنوُكيفُُخطوةُهيُالتحقي ُمثُالوصفأّولُالعالقةُبنيُالعناصرُالّداخلّية.ُوالوصفُللوظيفةُُو

 الّنظرُاتوُوجهُاتاخللفيُّوُاتُوُالّشخصيُُّشخاصوُاألُابحلبكات كانتُاحلوادثُاملتعلقةُ

ُوكيفُتشكلُُوغريُذلك. ُاملعىنُمشوليا، ُىفُأتييد ُالعناصر ُلكل ُالوصفُكيفُالوظيفة بعد

فاملثالُُ جممالًُمعنوايُكامالُ. البواحدُة حادثةبنيُُالعالقةُكيفالعناصُر  وعالقتهاعضُ،معُبعضهُا

ُاتوُوجهُتااخللفيُُّو،ُاتوُالّشخصيُُّشخاصألاب وعالقتها،ُةزمنيُابحلبكاتُاليتُدائماُغري

 (. 37-36: 2012،ُنورجيانتورو) وغريُذلك الّنظر

ُ ُمرّكبة األدبُّالعمل ُُكبنية ُالعناصر ُعن الوثيقة املرتابطةمن ُببعضهحىتُيوجد ُصر

 تقّدم(.ُوهكذا،2012ُ:49ُ)فاروق،ُوإمجالياُ كلّيا األخرىصرُاعنومعناهُىفُعالقةُالالبعض،ُ



 

 

 تقع،ُنظاميةعناصرُل ترتيبٌُ األدبُّالعمل ُ ذلكُأبنُّ. التكوينيةهُعناصرُ ُاألدبُّالعملُ يفُقحليل

 ( 118 :2010برادوفو،ُُ) واملتعاينةعالقةُاملتبادلةُمنهاُال

ُ ُ ابينعناصر ُُروسدايان) األدبُّالعمل 2008ُيوسي :517ُ ُُإحدى( اليتُاملواد

يالُهوُتكونُمنُعدةُأمورُمرتابطة.ُمعىنُاخلي ياخيالعمالُ األدبُّالعملُ بنيةُعنفيهاُتتحدثُ

لعالقاتُبنيُالناس.ُاُتسرّحوحيتويُعلىُاحلقائ ُاليتُُذلكُأنهُمعقول،ُرغمُاخليالُّ يسردالالنثرُ

يت. ةخارجيُعناصرٌُ داخلية عناصرٌُُدبُّاألعملُلل لعناصرُببنيةُالوثيقةُبنيُاعالقاتُتلكُال ُس 

 .دبُّاألعملُالباينُلل

ُوُ حنو اخليالُمصطلحاتٌُُةُعنحمادثستخدمُيفُتُ  ُالصفة الشخصُوُالشخصية،

ُال ُوالتطبيعتوصيفُأو ُالتعريف الطبيعة ُنفس ُالبعضُبداللة ُبعضها ُ .تتبادل ُتشري هذهُال

  ذكورةاتُاملصطلحإختالفُىفُاملعىنُعنُاملهناكُُلكن،ُالتعريفُنفسإىلُصطلحاتُامل

 ةقصةُخيالي ىف ملُحادثةًُأّنُالشخصُهوُفاعٌلُحي792:002ُ)) رأىُأمنيُالدين

ُفردٌُ أّنُالشخصُهو (16:1988رأىُسوجيمانُ)ُالقصة.ُتقدرُاحلادثةُعلىُشبكة حىت

أنُناُميكن بقتنيوفقاُللنظريتنيُالسايفُأحداثُخمتلفةُمنُالقصة.ُُواقعةًُأوُُحادثةًُ يصيب خيالُّ

يفُ حادثةٌُ ليهعالذيُيصيبُمبصيبةُووقعْتُ نستنت ُإىلُأّنُالشخصُهوُفاعل ُالقصةُاخليالية



 

 

ُ ُعلىُشبكة حىتقصة ُاحلادثة ُ)رأىُُو. القصةُتقدر 2000ُالويو ُأن30ُّ: هيُ شخصيةالُ(

ُاليت ُاألديبُيفُعرضُُالكيفية ُ األشخاص،يستخدمها ُبعناصر ُوعالقتها خرىُمنُأأنواعها

ميكنناُأنُ( 42: 2000) بولتونُرأى. طبيعتها يصّور،ُوكيفُطوابعوالشخصياتُوالُ،القصة

ُ يفُالشخصعنُ ندرس ُُالتالية:ُاألنشطةُبواسطةالقصة ُوما ُعنُنفسه، ُقاله لناسُاُقالما

ُهذاُيفنستنت ُإىلُأّنُالشخصيةُأنُناُرأيني،ُميكنهذينُال.ُوهكذا،ُاستناداُإىلُعنه( شخص)

فاعلُل أوُالصفاتُأوُالطوابع الشخصيات إبعطاءُصاشخمنُاألُالعرضعمليةُُيالبحثُه

  القصة.

ُ ُُورأى ُُصاديليإيكولز ُ)يف ُ)( 2  2005:مندروف، ُالشخصية : اإلجنليزيةأّن

characterأّنُالشخصيةُ( 2:2005 ،مندروفهورنيبُ)يفُورأىُ. وحرفدورُطبيعة،ُ (ُهي

ُ ُاجملتمع، ُالعرقهيُالشخص، ،ُ ُُجودةاملوقفُالعقليُواألخالقي، ،ُشخصُمشهوراملنط ،

ُ ُاألدب، ُعمل ُشخصُيف ُأو ُوعالمة ُ وإنُّ. حرفُسعة ُىف  " اإلجنليزيةُاللغةالشخصية

characterization" متثيلُالطبيعةُوتصويرها. معناهاُهو  

ُنسمعُفيهاُُروايةُعنُالمناقشةُُسواءُىف  هيُتسمىُأيضا ".karakterisasi " كثريا

الشخصيةُُيفُالقصة.ُبصفاتُأوُطوابع األشخاصوضعُم الدالةُعلىتوصيفُأوُال ابلشخصية



 

 

ُهو ُوتصويرها. معناها ُي األدبُّالعملُيفُ الشخصية منه  متثيلُالطبيعة صفاِتُ صّورمنهٌ 

. اخليالُهوُالشخص هذاُاألمريفُُتعينيُالشخصية. العملُاخليالُُّيف األشخاصُأوُطوابعها

 أيُمنه ،ُخصطبيعةُالش ىفُاملطالعةُعنكيفيةُاألص ُهوُُتصوير،ُأوُالكيفيةُُُفاملبحوثُهو

 اصأشخ. منُأشخاص الطوابعالشخصياتُأوُ عرضلُسعيهوُُالشخصية منه . الشخصية

قصةُاٍتُمنُأشخاصُالشخصيُاألديبُ ُرماُيصوُّعندلذا،ُ .خمتلفةشخصياتُ هلاُيفُالقصة

طبيعةُكيفُعنُُُليس هباُأنُحنّلل نستطيع. الشخصية عدة ُاملناه  فينبغيُعليهُأنُيستخدم

 مشكلةة.يفُالقصُشخاصاألُتصويرساعدُيفُنستطيعُأنُنولكنُفقطُيفُالقصةُُالشخص

مُيقدُّنبغيُأنُي ه،ُولكنقطُالذيُسوفُيظهرُيفُالقصةُالشخصاختيارُنوعُُىف تؤلفُليسامل

  مبثلُماُشخصُالذيُصّوره.

هيُ ،زهرة ةيحكانانُالشي ُبعنوانُحلروايةُىفُهذاُالبحثُهوُ أماُاملوضوعُاملبحوث

ربُاحلُحالةُيفُاهنفسُ ُتُْاُسهاُزهرة.ُوجدقالقةُيفُلبنانُوحياةُامرأةُُخواينعنُاحلربُاالُتقص

لبُجتاُفرصةُللهروبُمنُبط ُالرجال.ُمنُأفريقياُإىلُلبنان،ُمنُاوجنوبُإىلُبريوت،ُهلولكنُ

ُنيجهاضابتُإبزهرةُأص أنُّ ت قصُهذهُالرواية. احياهتهنايةُ زهرةُحىتعاملُيفُالقراءُُ ُهذهُالرواية

 مثُوتتزوج ليهاعيقومُابوجنسُعي ُمعُعمهُالذيُإىلُأفريقيا،ُوتُذهبتواضطراابتُعصبية.ُ



 

 

ُحالةُاحلرب.ُيفُكانتإىلُبريوت،ُُُاعودهتبعدُابلطالقُُوبصدي ُعمه.ُزواجُبالُحبُي نتهىُ

 دافتكونُزهرةُأحدُاألهيفُهنايةُالقصةُ لكنعلىُقناص.ُُهاحب،ُوجدتُزهرةُهذه حالةُمثل

  (. /http://www.lebwa.org)  له

ابإلضافةُ .للبحثُعنُالناحيةُالشخصية جتعلُالكاتبُمهتمانفسيةُال بقراءةُحالتها

ُرأى. الشخصية اختارللباحثُىفُ يكونُسببا تلكُاحلالةيفُمواجهةُُتفّكرُوتفعل إىلُذلكُما

 بلُأهّمُمنُاحلبكاتاخليال،ُقصةُمهمةُجداُيفُ والشخصيات األشخاصُعناصرأّنُهدسونُ

لنفسُعلمُاجمالُيفُيتدرجُ طبيعةًُ الذيُيدرس عنصرُالشخصية(. 27:1991،ُسوجيمان)

ُأّنُللعملُاألدّبُوعلمُالنفس وهوُإقتبسُبيان ُجامتانُ(97:2003) إندراسوارا،ُرأىُ.األدبُّ

 اةُالناس.ألنُهلماُنفسُاملوضوعُأيُحي،ُغريُمباشرة.ُعالقةُوظيفيةُوغريُمباشرةُ عالقًةُوثيقة

ُ ُاآلخرين. ُنفسية ُيدرسان ُألهنما ُوظيفية ُعالقة ُهلما ُاألعراضُالنفسأّن ُأّن يةُالفرقُبينهما،

عملُاألعراضُالنفسيةُاملوجودةُيفُالوأّنُاملوجودةُيفُعلمُالنفسُهيُمنُاألشخاصُاحلقيقيةُ

 (97:2003)إندراسوارا،األدبُهيُاألعراضُالنفسيةُمنُاألشخاصُاخلياليةُ

ُألدبعملُالل الباين عناصرُالبحثُعلى السابقة،ُيركزُهذا البحثُخلفيةبناءُعلىُ

ُالرواية(ُمنُالداخل.ُ ُاملوضوعاتُواألماانتُواخللفيات: املقصودةُتشملُعلىُالعناصر)بنية

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=id&tl=ar&u=http://www.lebwa.org/


 

 

كنُووجهاتُالنظر.ُولبُاللغةُاملستخدمة،ُاليالقصةُوأس وسببيات،ُواألشخاصُواحلبكات

ُسوفُ ُهنايركز ُ الباحث  ُ. األشخاصُوالشخصياتعلى ُالبحثُهو فعنوانلذلك،  :هذا

  الدراسة البنيوية() األشخاص والشخصيات يف رواية "حكاية زهرة" حلنان الشيخ

  البحث   الفصل الثاين: حتديد  

ماُوهيُُصيغُاملشكلةُيفُهذاُالبحثُهناكُبعضف،ُالسابقة البحثُبناءُعلىُخلفية

ُيلي:ُ

  "ُحلنانُالشي ُ؟حكايةُزهرةيفُروايةُ" الداخلية عناصرالماُهيُ .1

 "ُحلنانُالشي ُ؟ُحكايةُزهرةشخصياتُيفُروايةُ"الكيفُ .2

 أهداف البحث: لثالفصل الثا

  ."ُحلنانُالشي حكايةُزهرةالداخليةُيفُروايةُ" عناصرلشرحُال .1

 "ُحلنانُالشي .حكايةُزهرةالشخصياتُيفُروايةُ"ُلشرح .2

 فوائد البحث : رابعالفصل ال



 

 

ُال ُفوائد  لفوائدوا ةالنظري فوائدال: مها قسمني إىل تنقسم البحث ىفُهذااحملصولة

 : املقصودةُماُيليُفوائدأماُال. العملية

ُالفوائدُالنظريةُ .1

ُالبحثُفائدةًُ يعطي .أ ُيتطُول هذا ُر ُُخاصةاألدبُعلوم ُال تدريسيف ملدخلُابرواية

 . البنيويُّ

  القادمة.ُلدراساتلبياانتُالبديلةُهذاُالبحثُُب.ُيعطي

ُمليةُالفوائدُالعُ  .2

البحثُآراءُ  .أ  نانُالشي ُ"ُحلحكايةُزهرةروايةُ"لقارئُاألدبُاإلندونيسيُُتوّسعُنتائ ُهذُا

اُللعملُاألدبُيفُاندونيسيا،ُوميكنُاستخدامهثُمراجعُالبحنتائ ُهذاُالبحثُب.ُتزيدُ

ُاألدب.ُُاُللباحثيمرجع

 السابقةالفصل اخلامس: الدراسات 



 

 

 ملدخلُالبنيوياب بعضُالبحوثُالسابقةُاملتعلقةفيهاُ وجدُالباحثُ ُاألوىل منُاملطالعة

 : منهاقامُهباُالباحثون،ُ

 و داباآل كلية اهبادآ و العربية اللغة مبقس طالبة ِفطريُع ملية،قامتُبهُُحبثٌُأّوهلاُ

 2٠14امُيفُع ابندون  جايت جونون  سوانن احلكومية اإلسالمية امعةابوج اإلنسانية العلوم

تُىفُحبثهاُركُزُ)مدخلُبالغيّ(. التشبيهُىفُقصةُ"حكايةُزهرة"ُحلنانُالشي  :"عنوان قحت

زهرة" ىفُقصة علىُالتشبيه حلنانُالشي حكايُة البحثُىفُمدخلُ" يقعُالفرقُمنُهذُا  ه/دراسته.ُ.

 ليةك هباادآ و العربية اللغة مبقس طالبة(2012ُسريُوحيوينُ)قامتُبهُُحبثٌُاثنيهاُ

 قحت  ابندون جايت جونون  سوانن احلكومية اإلسالمية امعةابوج اإلنسانية العلوم و داباآل

 عنُحبثهاُىف حبثتُْ "بناتُالرايض"ُلرجاءُالصنيعُ)مدخلُبنيويّ( املوضوعُىفُرواية :"عنوان

ُُفقطُىفُ لرجاءُالصنيعُ"بناتُالرايضروايُةاملوضوع احلبُُ"  بناتُالرايض.لاليتُقحتوىُعلىُقصُة

يقعُالفرقُمنُهذاُالبحثُىفُموضوعُالدراسةُرغمُتستخدمانُالدراسةُالبنيوية،ُلكنُالبحثُ

ُأكثرُتركيزاُعلىُ  .األشخاصُوالشخصياتالذيُسوفُيقومُبهُالباحث 

 ندونيسيةاإل اللغة تربيةُمبقس طالب،2010ُسيسوانتوُيفُعامُبهُُقام حبثٌُ اثلثها

ُ امعةجب هباادآُو  توابن Ronggolawe روجنوالوي( PGRI) اإلندونيسية للجمهورية املعلمنيإقحاد



 

 

ُقوسُقزح :"عنوان قحت ُعساكر ُرواية ُيف ُالداخلية ُالعناصر ُ)ال قحليل ُهرياات دراسةُألندراي

ثْتُالبنيوية(.ُ عنُوصفيفُحب  البحثُصورةٌُ ُالداخليةيثُحمنُ "عساكرُقوسُقزح" رواية هذُا

ةُوأسلوبُالشخصيالظرف،ُ نظر،ال،ُوجهةُاخللفية،ُاحلبكةوضوع،ُاملاليتُتتكونُمنُعناصرُ

ُوكذلكُ ُاليتُميكنُأنُيستخداملعلوماتُللمُإعطاءاللغة، ُُومعلمنيُعنُاملواد ُلها قديرُتمادة

ُالبحثُ يفُاملدرسة.ُفحسب،ُاألدبُ ُهذا نماُسأقومُوبييفُالرواية،ُُداخليعنصرُُكلُ  حبث 

 .والشخصياتاألشخاصُالبحثُالذيُيركزُعلىُ

 ملستخدما عنُاملدخل وردتُفيهاُاملساوة،ُالسابقةستعراضُنتائ ُالدراساتُوفقاُإل

ُوهو االالبنيوية،ُولكنُُابلبحثُالذيُسيقومُبهُالباحث  . وضوعُاملبحوثعنُمُختالفوردُفيهُا

 . لُوُوغريي تزيدُاملعارفُ  السابقةالدراساتُىفُ أرجوُمنُكلُمساوةُواختالف

ُ مدخل ُداخليالالعناصر ُىفُة ُزهرة"رواية ُحلنانُالشي حكاية دخلُاملُابستخدام "

ُكثريٌُ،ُالرسالةيفُشكلُُاملكتوب البنيوي املساحة،ُ هتائ ُهذنمنُولكنُ منُالباحثني.ُقدُقامُهبا

ثُعلىُإلجراءُالبحُةهناكُفرص يفُالرواية،ُحىتُالُتزالةُداخليلعناصرُاللثُنتائ ُالبحوجدُملُت

  هذاُالبحث.

  اطار الفكر السادس: اإلالفصل 



 

 

ة،ُتاجُإىلُاخليالُالعال،ُب نيتُالروايةُمنُالعناصرُاملختلفحي عمٌلُأدبُّالرواية ُهيُ

ُالبعض،ُفستكونُالروايةُعمال ُعنصرُمعُبعضها ُكلُّ ُتُلهُاملعىنُوالوجود وسيرتابط بنيهاُألهنا

 .البنية

.ُوُهيُأتثّرتُأتثّراPrahaُابرغاُُالّشكلّيونُالّروسّيونُوُبنيويّةُأسسه البنيويُّ دخلامل

ُ(diakronikالتارخييةُ)ُيُغرّيُدراسةُعلمُالّلغةُمنُالّتطّوريّةاّلذSaussure  ريسوس نظريّةمباشراُمنُ

تُتطّورهاملُترتكزُدراسةُعلمُالّلغةُعلىُاتري ُ.(sinkronik) التزامنيةُإىل كزُعلىُالعالقةُرتوُلكّنهُا

: 2012،ُنورجيانتورو)  شيئُمهّمُىفُهذاُاملدخل اعالقاهتالعناصرُُوةُكلمش بنيُالعناصر.ُإنُّ

36-37 .) 

ُكلُشيءُيفُهذاُالعاملُله عّرفُ. بنيوايُّ لبنية،ُيشتغ البنيويةُهيُمفهومُوُاعتقادُأبّن

(ُيفُاألساسُأّنُطريقةُالتفكريُيفُالعاملُاليتُتربطُإىل1997ُ)Terence Hawkesُ تريينسُهوكس

ُ(.2014ُ:173ُالبنيةُ)فاروق،ُتلكُعنُ اإلدراكُوالوصف

لىُمشولةُالعالقةُعُالراكزةملقاربةُالنصوصُاألدبيةُُنظريةُالبنيويةُاألدبيةُهيُنظريةٌُال

مثلُالتخصصاتُ األدبُ، وجودُاألساسُالعلميُلنظريُة األدبيُة تسعىُالبنيويُة بنيُعناصرُالنصُ.

ُهوُالنصُاألدبُُّاألساسيُمنُالبنيويةُ،ُأّنُاالفرتاض A. Teeuwأ.ُتيؤوُ رأى. األخرىُمنُالعلوم



 

 

هوُمشولُوحدويُدائريُولهُالتماسكُالداخلي.ُلكن،ُيشريُمصطل ُالبنيويةُخصوصاُإىلُف

ُمستند ُكانُّنوذجُقحليلها ُالنقدُاألدبُاليت ُاحلديثةُإىل اممارسة ُكانُالنظرايتُاللسانية ُاليت ،

 (46:2011حمّمد،ُ تىابشورىُ) البنيةُاألدبية/  ىفُالعناصرُالداخلية مدخلها

أّنُاملدخلُالبنيوّيُابعتبارهُأولويةُاألّولُملعرفةُاستدارةُمعىنُ A. Teeuwرأىُأ.ُتيؤوُ

النصوصُاألدبيةُاليتُينبغيُعليهاُأنُهتتمُفهمُالدورُووظيفةُالعناصرُاليتُتبينُيفُالنصوصُ

 لنصوصُاألدبيةُلهُهدفلأّنُالتحليلُالبنيويُ A. Teeuwأ.ُتيؤوُُشرحاألدبية.ُيفُذلكُالبحث،ُ

ُالعناصرُيفُالنصوصُاألدبيةُمشولياُتدمريلل صولُعلىُىفُاحل إمجالياُأوُللكشفُعنُعالقة

هكذا، ُكبريا املعىنُ. يكونُإهتماما يفُالنصوصُاألدبيُة وترّبطهُا البنيويُة لتحليلُل أّنُتعقيدُالعناصُر

ُالبنيويُىفُالكشفُعنُنظامُاملعىن.ُ

اصرُ،ُعندُالبنيوّيني،ُهوُمشولةُتبنيهاُعنايخياليّاُأمُشعُرالعملُاألدّب،ُسواءُأكانُ

ُكّلُوُتُو هيُتركيب خمتلفةُبناءُترابطّيا.ُمنُانحية،ُقيلُإّنُبنيةُالعملُاألدبُّ كيدُوصورةُمن

 .مكونةُوُاألجزاءُاّليتُتكونُعناصرهُيكّونُمجيعهاُدائرةُمجيلة

لةُإّنُبنيةُالعملُاألدّبُهيُالعالقةُبنيُالعناصرُالّداخلّيةُاملتبادُقيلأخرى،ُ منُانحية

يقامُالّتحليلُ .هاُجممالُكامالهاُعلىُبعض،ُوُيكّونُمجيعُ وُيعنّيُبعضهاُبعضا،ُوُيؤثّرُبعضُ 



 

 

رُاألدّبُاخلياّلُابلتحقي ،ُوُالبحثُوُالوصفُللوظيفةُوُالعالقةُبنيُالعناصُعملالبنيوّيُلل

احلوادثُُانتكالوصف،ُاملثالُكيفُُهيُابلتحقي ُُواألدّبُُعملال ّولُخطوةُلوصفالّداخلّية.ُأ

وغريُذلكُ)نورجيانتورو،ُُ الّشخصّياتُوُاخللفيّاتُوُوجهاتُالّنظر احلبكاتُوُاألشخاصُوُو

2012ُ:37-ُ36ُ.) 

(ُووجهاتُالنظرsettingُ(ُواخللفياتُ)plotاحلبكاتُ) علىُ: الداخليةعناصرُال تشمل

(point of view)ُ(ُوالشخصياتcharacterization)ُ(ُاملوضوعاتtheme(ُُواألماانت)massage )

وايةُُرىفُالخاصةُ جداُيفُالعملُاألدبُمهمُّ(.ُهذهُالعناصرStyle of  Languageُ) بُاللغةاليوأس

 يقدمهاُاملؤلفُ ُاليتماُفيها،ُورسالةُع أنُنعرفميكنناُُالداخليةفهمُالعناصرُفالسببُهوُألّنُب

 صراعُيفُالرواية.ُنناُأنُنشعرُالوميك

عناصرُالملُتشالداخلية.ُعناصرُةُوُالارجياخلعناصرُالهيُُابنيهايفُالروايةُعناصرُ

علىُارجياخل واالجتماعيُةُرتبيةجوانبُالُة واالقتصاديُة  الداخلية عناصرالشملُتُو. الثقافيةوالدينيُة

ُ ُالنظر ُووجهات ُواخللفيات ُواحلبكات ُاملوضوعات ُاليوأسعلى ُاللغة واألشخاصُب

ُال ُوالشخصيات. ُ الداخليةعناصر ُأهّم ُهي ُاليت ُالقصة ُبناء ُواخللفي هييف اتُاحلبكات

ُأنّهُقال(  29:2000-28،ُتولولرأيُ)ب واألشخاصُوالشخصيات.ُذلكُالبيانُمناسب



 

 

أصب ُعنصراُ،ُُوتطويرهوضوعُأوُالفكرةُالرئيسية،ُامللدعمُُيكونُإبعطاءُالوظيفة الشخص أنُّ

له الذيُميّثل كّلُشخصُُ.يةاخليالُوجميعُاألعمال رايانشُمهّما مناسبةُ لفةشخصياتُخمت حادثةًُ

العرضُيفُظهرت. ابحلادثةُاملمثلة نشعرُكماُُُ.الذيُصّورهُالروائيُُّ لكلُشخص شخصيات هذُا

 لنُمت اية.ُالرُوالقصةُىفُ،ُوكذلكُوجودُالناسدونُُلنُمت  ااحلياةُيفُالعاملُاحلقيقي،ُفإهن

ُىفُ ُالقصة ُدون ُالشخصُُوالالرواية ُال مسريُخرىُمثلاألعناصر ُوخلفيتهاقصة، كلُمنهاُف،

 ياليةاألحداثُيفُاألعمالُاخلُ(ُأن2009ُ:79ُّرأيُأمنيُالدينُ)ب ذلكُالبيانُمناسب. مرتابطة

حاجةُالة،ُ.ُيفُهذهُاحلقصةًُحىتُأنُتتشابكُ أشخاص يقومُهبااألحداثُيفُاحلياةُاليومية،ُك

ُال لينت املؤلفُإبداعُُإىل ُخصياتلهُخصائصُوشاملؤلفُالشخصُالذيُصّورهُقصة.ُشخص 

ُكانواُداخلنيؤثرُعلىُالي حىتخمتلفةُ  ىفُالقصة.ُ قراءُوحىتُأهنم

ُنسمعُفيهاُُروايةُعنُالمناقشةُُسواءُىف  هيُتسمىُأيضا ."karakterisasi " كثريا

الشخصيةُُيفُالقصة.ُطوابعبصفاتُأوُ األشخاصوضعُم الدالةُعلىتوصيفُأوُال ابلشخصية

ُهو ُوتصويرها. معناها ُي األدبُّالعملُيفُُالشخصية منه  متثيلُالطبيعة صفاِتُ صّورمنهٌ 

. اخليالُهوُالشخص هذاُاألمريفُُتعينيُالشخصية. العملُاخليالُُّيفُاألشخاصُأوُطوابعها

 أيُمنه ،ُلشخصاطبيعةُ ىفُاملطالعةُعنكيفيةُاألص ُهوُُتصوير،ُأوُالكيفيةُُُفاملبحوثُهو



 

 

ُاصأشخ. منُأشخاص الشخصياتُأوُالطوابع عرضلُسعيهوُُالشخصية منه . الشخصية

قصةُاٍتُمنُأشخاصُالشخصيُاألديبُ ُرماُيصوُّعندلذا،ُ .خمتلفةشخصياتُ هلاُيفُالقصة

طبيعةُكيفُعنُُُليس هباُأنُحنّلل نستطيع. الشخصية عدة ُاملناه  فينبغيُعليهُأنُيستخدم

 مشكلةة.يفُالقصُشخاصاألُتصويرساعدُيفُنستطيعُأنُنولكنُفقطُُيفُالقصةُالشخص

ينبغيُأنُ ه،ُولكنفقط الذيُسوفُيظهرُيفُالقصةُالشخصاختيارُنوعُُىف تؤلفُليسامل

للعثورُانُمنهج قالُيفُالعموم( 6 :2005،ُمندروف)مبثلُماُشخصُالذيُصّوره.ُمُيقدُّ

هذانُ(. showing) املباشرغريُُمنه ُوُ(telling)مهاُ:ُمنه ُاملباشرُ علىُشخصياتُالشخص

 نهمام نُيفرقُبي.ُهناكُُالقراءُ ُلكيُيفهمها شخصياتُالشخصلعرضُُمستخدمان منهجان

أوُالتفري ُُالتمييزُ.املنه ُالسياقيُواملنه ُاخللطي،ُاملنه ُاملسرحي/الدرامياخلطاب،ُإىلُاملنه ُ

املستخدُمالذيُي يفُالواقعُلهصطلحاتُهذُه طريقةُنه ُأوُالتساوىُامل. متساويةُجواهر املختلفُة

ُ (telling) ةباشُروامل التحليلية ُُوابملنه  ُاخلطاب ُهو ُعرض بطري ُالشخصيات،ُعلىيشمل

احلوارُعلىُُ(showing) املباشرغريُُيشملُمنه ،ُبطري ُسردُاملؤلفُالشخصيات .األشخاص

 اصشخصياتُاألشخفهمُلي مطلوبالقارئُُألنُّ هذاُاملنه ُخريُمنُاملنه ُاألّولوالسلوك.ُ

 يفُالرواية.ُُشخاصاحلوارُوالعملُمنُاأل بطري 



 

 

 

 : مناهج البحث و خطواتهبعلفصل الساا

  مناه ُالبحث .1

ُىفُهذاُالبحث املنه ُُوُاملنه ُالبنيويُّ مها:،ُمنهجان منه ُالذيُيستخدمهُالباحث 

ُكانُالبحث النفسيُّ لعملُلُلداخليةاؤكدُعلىُاوجوانبُللمنه ُالبنيوّيُموضوعياُوهوُي األدّب.

. الكاملةُاصرعنالبنيُُوالعالقة اخلاصة.ُمجالُالنصُاألدبُيعتمدُعلىُاستخدامُاللغةُألدبُّا

(.ُذلكُالنتاجُالصنعيُيتكونُمنُالثمنيُ)الفن artefak بنتاجُصنعي متساويةُلعناصرتكادُتلكُا

العناصرُيفُالنصُكالفكرة،ُواملوضوع،ُواحلبكة،ُاخللفية،ُالشخصية،ُاألشخاصُوجهةُالنظر،ُ

ُكليُُّواألسلوب ُااليتُتتشابكُبعضهاُالبعضُترتيباُمنتظما.ُشبكةُهذهُالعناصرُستشكلُمعىًن

 (52:2011)إندراسوارا،للنصُ

هوُُالنفسُاألدبُُّعلم. أدبّيا انفسيُّاُمنهج الباحثُ يستخدمُُنه ُالثاين،ُيفُاملوبينما

ُكنشاطُنفسيُّدراسةُاألدبُ عمالُيفُُوُذوقا إبداعاُو سيستخدمُاملؤلفُ . اليتُترىُأّنُالعمل

ُكذلك. إنشائه كماُ ،بل بنفسياهتمُاخلاصة. عمل،ُأهنمُمتصلون ابلقراء،ُىفُإستجابةُعلى و

ُكانُ . انفسيُُّاعاسإنك عرفُعمالُأدبّيا علم ُالنفسُاألدبعرفناُعنُالسوسيولوجيُاالنكعاسي،



 

 

اخلاصةُُروعُالتجربةمش. يكملهاُبنفسيتهرهاُيفُالنصُوُسيقبضُاملؤلفُأعراضُالنفسيةُمثُيدوُّ

.ُ(96:2011)إندراسوارا،.خيالّياُاحولُاملؤلفُسيشرعُيفُالنصُاألدبُومهيُّ جتربةُاحلياة و

أنُ باحثل،ُميكنُلمنُعلماءُالنفس وفقاُللنظرايت األدبُّ ابستخدامُاملنه ُالنفسيُّلذلك،ُ

  "ُحلنانُالشي .حكايةُزهرةالشخصياتُيفُروايةُ"ىفُهذاُالبحثُاألشخاصُُو حيلل

 . خطواته2

 .ُمصدرُالبياانتأ

البحثُهوُ  مكتبةُ:رالناش "ُحلنانُالشي .حكايةُزهرةروايةُ"مصدرُالبياانتُىفُهذُا

 .2007. ألفابيت

ُب.ُنوعُالبياانت

النصوصُ شكلبمنُاللغةُاملكتوبةُنوعُالبياانتُىفُهذاُالبحثُهوُالبياانتُاحملصولةُ

ُحلنانُالشي حكايةُزهرةروايةُ"ىفُ أوُاخلطاابت ُو18ُُاليتُتتألفُمنُ " 224ُحلقة

 صفحة.

ُج.ُتقنياتُمجعُالبياانت



 

 

ُمكتبيةُوهيتستخدمُهذهُ اخلطوةُاألوىلُُ.ابملكتبية املتعلقةدراسةُال الرسالةُدراسًة

الباحث ُهيُالبحثُعنُ هبُا األصليُةسيقوُم يفُشكلُالروايُة حكايةُ"مصدرُالبياانتُاألوليُة

ُحلنانُالشي زهرة ُالباحثُ  " ُاإلنرتنتُمنُ اليتُوجدها لرتمجةُاوكذلكُالبحثُعنُرواية

البحثُعنُواخلطوةُالتاليةُهيُُ.The Story of Zahraبعنوانُ "ُحلنانُالشي حكايةُزهرة"

ذهُالبياانتُوضوعُالرسالة.ُهمب املطابقةتكميليةُالوادُاملمصدرُالبياانتُالثانويةُيفُشكلُ

ُاليتُتُّقحليلهاُُواملوادُهيُاختيارُ.ُاخلطوةُالتاليةُيةالكتبُواملقاالتُاالنرتنتخاللُ حمصولة

ُهيكتبة.ُاخلطوةُاألخريةُاملمجعهاُوإدخاهلاُيفُبياانتُ إلستنتاجُاوُا اليتُيقومُهباُالباحث 

  .اإلستنباط

ُقحليلُالبياانتُ .د

ُ  بنيويةُقحليلُالبياانتُابستخدامُمدخلُالمث،ُوجيمعهاُالبياانتبعدُأنُينالُالباحث 

 شي ."ُحلنانُالحكايةُزهرة"الداخليةُعنُطري ُحلقةُفحلقةُىفُروايةُُناصرمنُجهةُالع

ُه.ُتعينيُاالستنتاجات



 

 

 ستنتاجاا فسيصيغُالباحثُ  مبنه ُومدخلُمعنّيُ هبذاُالبحث الباحثُ بعدُأنُيقومُ

 ُمنُصيغُمشكلةُالبحث.جواابأنشطةُالبحثُُو أخرياُمن وهو

 الفصل الثامن: نظاميات الكتابة

ُعلىُالنحوُالتال:ُهيُىفُهذاُالبحثُالكتابةنظامياتُ

ُالبابُعلىُخلفيةُالبحث،ُوُقحديدُالبحث،ُوُلُمقدُّالبابُاألوُّ مة.ُيشملُهذا

ُُهدافأ ُفوائده، ُُوالبحثُو ُالبحث، ُومنافع ُواإلطار ُُوالدراساتُالسابقة، اه ُمنالفكري،

 وُنظامياتُالكتابة.ُُ،البحثُوُخطواته

نظريةُُتعريفُالرواية،ُ،يفُاألدبالنظريُيشملُعلىُتعُرُساسالبابُالثاينُهوُاأل

ملوضوعُا للعملُاألدّبُأوُالعناصرُالداخليةُاليتُتشملُعلى ،ُودراسةُالنظرايتُاملذكورةالبنيوية

 شي ."ُحلنانُالحكايةُزهرة"واحلبكةُواخللفيةُووجهةُالنظرُوالشخصيةُواألمانةُىفُروايةُ

 سريةُحنانُالشي ُوملخصُرواية البابُعلىُيشملُهذا حملةُعامة،ُالبابُالثالث

 ".حكايةُزهرة"

ُهوُقحليلُعنُزهرةُوشخصياهتاالبابُالرابعُ



 

 

ُالنتائ ُواإلقرتاحاتُمنُعمليةُيشملُهذاُالبابُعلى امسُهوُاإلختتام،البابُاخل

 .البحث

 

 


